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Wat leer je?
Zakelijk bloggen is een korte, praktische 

blogcursus waarin je leert om prikkelende 

blogposts te schrijven voor je eigen bedrijf of 

voor een corporate blog. Er is tijdens de 

cursus veel tijd om zelf te oefenen. 

Onderwerpen die aan de orde komen:

•  Waarom bloggen? Voor wie schrijf je en wat

wil je bereiken?

• Onderwerp, invalshoek en lezer: hoe kom je

tot content die mensen willen lezen?

•  Hoe zit een blog in elkaar? Slim structuur

aanbrengen in je blog

• Hoe begin je: de kracht van titel en intro

• Zó schrijven dat je vindbaar bent voor

zoekmachines (SEO)

•  Wat is sterke content?

• Van lijstjespost tot reportage: formats voor je

blog

• Gereedschapskist voor stijl: hoe schrijf je

levendig, persoonlijk en origineel?

•  Zelf oefenen

• Checklist voor pakkende blogs

In de blogcursus ga je aan de slag met je ei-

gen blogpost. Je werkt aan de hand van (een 

beetje) theorie en inspirerende best practices 

aan je eigen tekst. Tijdens de dag ondergaat 

die een metamorfose. Zo ontdek je vanzelf de 

do’s en don’ts van zakelijk bloggen. Desge-

wenst onvang je na afloop van de training een 

certificaat.

Voor wie
Voor iedereen die blogposts schrijft of gaat 

schrijven: van complete redactieteams voor 

corporate blogs, tot zzp’ers. Ervaring met blog-

gen is een voordeel, maar zeker geen voor-

waarde om aan de blogcursus mee te kunnen 

doen. De focus in de blogcursus ligt op blogs in 

zakelijke communicatie.

Data & locatie
Zakelijk bloggen kun je incompany orga-

niseren of volgen als privé- of duotraining. De 

data en locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Zakelijk bloggen zijn afhankelijk van je wensen 

en de grootte van de groep. Meer we-ten? Bel 

naar 020 - 598 64 20. We komen graag langs 

voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat maakt een blog onweerstaanbaar? Hoe schrijf je een blogpost die je lezers 

aanspreekt, die nieuwe bezoekers aantrekt en die uitnodigt tot interactie? En 

hoe vind je waardevolle content voor je blog? Je leert het in de eendaagse 

workshop Zakelijk bloggen. Kennis, inspiratie en praktische handvatten, in één 

dag op zak. 
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